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Ředitelka mateřské školy Mohelnice, Hálkova 12 stanovila následující kritéria , podle kterých bude 

postupovat při rozhodování na základě usnesení § 165 odst. 2 písm. B zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  

ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, 

kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu 

maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 

 

I. 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 2 do 6 let. Dítě mladší 3 let nemá 

na přijetí do mateřské školy právní nárok.  

 

II. 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhme pátého roku věku, do zahájení 

povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. 

 

III. 

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním 

právním předpisem (zákon 258/2000 sb. - pravidelné očkování). 

 

 

            IV. 

Pokud se dítěte netýká kritérium pod bodem II., vychází se při přijímání dětí do mateřské školy  

k předškolnímu vzdělávání  z kritérií, uvedených v následující tabulce. 

Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým  hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu 

1.září. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kritérium Body 

Věk dítěte Dosažení věku 6 let v období od 1.září do 31.srpna 

následujícího kalendářního roku (předškoláci).  

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v 

souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy 

přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky, 

které má trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu 

příslušné mateřské školy. 

 

 

Dále budou přednostně k předškolnímu vzdělávání 

přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou 

nejméně 3.roku věku a které mají trvalý pobyt ve školském 

obvodu příslušné mateřské školy. 

 

 

Děti mladší 3 let. 

 

 

Povinné 

předškolní 

vzdělávání  

 100 

 

 

 

 

 

Přednostní 

přijetí 

50 

 

 

 

25 

Trvalé bvydliště Dítě má trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy. 

 

Mimo město Mohelnice. 

100 

 

0 

Individuální  

situace dítěte 

Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte 25 

 

V případě shodného počtu bodů je rozhodným kritériem datum narození dítěte (starší dítě má 

přednost před mladším). 

V případě, že dojde ke shodě dne narození dětí, bude ředitelka školy rozhodovat dle individuální 

situace dítěte. 

 

Závěrečná ustanovení: 

 1. Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j. 110/2020 ze dne 6.4.2020 

 2. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Skartačním řádem pro školy a školská zařízení. 

 3. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1.5.2021. 

 

 


